USNESENÍ
ze zasedání OR č.6 dne 03.04. 2007

Přítomno 5 radních - viz presenční listina
Informace o stavu financí na účtu k 2.4.2007

6.985.874.15 Kč.-

1-6/07 Rada schvaluje:
1. Nájemní smlouvu a dohodu o provozu Střelnice mezi Obcí Huslenky a AVZO
Huslenky včetně záp.bod 1.1
2. Postup při stížnosti p. J. Bartíka na silniční značku na majetku p. Tlaška záp.bod č.1.3
3. Opravu svodů a okapů na prodejně v Huslenkách /u Trliců/ v délce asi
25 – 30m
záp.bod 2
4. Opravy MK v celkové hodnotě okolo 1.8 mil.Kč
záp.bod 3
5. Prodej starých nepoužitelných dětských prolézaček za šrotovou cenu záp.bod 4
6. Postup při stížnosti p. Kopeckého, Huslenky č.53 na obecní mosty záp.bod č. 7
7. Žádost TJ Sokol Huslenky na vyplacení části dotace na činnost ve výši 20.000.-Kč
záp.bod č.8
8. Postup při žádosti p. Marie Illešové Huslenky 126, o majetkoprávní vyrovnání
záp.bod č.10
9. Postup při řešení velké spotřeby plynu v MŠ Bařiny záp.bod 11
10. Svou účast na mezinárodní konferenci „Rozvojové partnerství v cestovním ruchu
v oblasti Hornovsacka“ konané dne 15. – 18. 5.2007 ve Vel. Karlovicích, hotel Horal.
Záp.bod č.12
11. Postup při budování bezdrátového obecního rozhlasu
záp.bod č.13
12. Žádost občanů části Bařiny „Obecnica“ o umístění značky „Průjezd zakázán“ na MK
Obecnica.
Záp.bod č.16
13 Požadavek p. JUDr. Stradějové o odklizení stromů, které spadly vedle její chaty
(chatová oblast Losové). Záp.bod č.18
14. Platbu Sdružení Valašsko – Horní Vsacko ve výši 315350,-Kč na projektové práce –
Cyklostezky
záp.bod č.19
15. Podmínku pro prodej obecních nemovitostí - parcely st. 865/2 o výměře 35m2,
parcely 8494/5 o výměře 466m2 a budovy č.p.495 a to je nejvyšší nabídnutá cena.
Záp.bod č.15

2-6/07 Rada bere na vědomí:
1. Dopis p. Kalinové ohledně úpravy cesty a vodoteče u jejího domku, záp.bod 5
2
3.
4.
5.

Pozvánku na X. Sněm Svazu měst a obcí ČR záp.bod č.6
Žádost o příspěvek na automatizaci „Zvonice“ v Kychové záp.bod č.14
Žádosti o odkoupení parcely st. 865/2 o výměře 35m2, parcele 8494/5 o výměře
466m2 záp.bod č.15
Informace záp.bod č.20

3-6/07 Rada pověřuje:
1. Starostu k jednání s lékaři obce o změnu ohřevu vody pro ordinace záp.bod č.11
2. Starostu obce k jednání na nákup parcely č 4534/4 o výměře 137 m2 od p. Koňaříkové,
Huslenky 21 záp.bod č.17

4-6/07 Rada doporučuje OZ ke schválení:
1. Nákup parc. č.4534/4 o výměře 137 m2 od p. Koňaříkové, Huslenky 21,tel.571423605
pro potřeby obce
záp.bod č.17

5-6/07 Rada zamítla:
1. Zamítla stížnost p. Boroše, Huslenky 555 a potvrdila správnost rozhodnutí OR č. 30
záp.bod 1.2
2. Žádost o finanční podporu Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje záp.bod 9
Nedílnou součástí usnesení je i Zápis z jednání a příloha č.1 až 18

Ing. Josef Pokorný
místostarosta

Oldřich Surala
starosta obce Huslenky

